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Prof. univ. dr. Alexandru Puiu,
Cetãþean de Onoare al judeþului Vâlcea

În cadrul manifestãrilor
culturale ºi ºtiinþifice prilejuite de
împlinirea celor 20 de ani
de activitate universitarã,
la Universitatea Constantin
Brâncoveanu Rm. Vâlcea a avut
loc miercuri, 27 aprilie, cea de-a
XIX-a ediþie a Sesiunii Anuale
de Cercetare ªtiinþificã
Studenþeascã. Evenimentul a
reunit autoritãþile vâlcene,
personalitãþi marcante din mediul
educaþional, social ºi de afaceri,
precum ºi reprezentanþi ai massmedia locale.
Din prezidiu au fãcut parte
prof. univ. dr. Alexandru Puiu,
Rector al Universitãþii Constantin
Brâncoveanu,
ing. dr. Ion Cîlea, Preºedintele
Consiliului Judeþean Vâlcea, ec.
Dumitru Persu, vicepreºedinte
al aceleiaºi instituþii, ec. Cosmin
Constantinescu, viceprimar, prof.
Gabriela Ene, Inspector ªcolar
General, prof. univ. dr. Iuliana
Ciochinã, Decan al Facultãþii de
Management Marketing în
Afaceri Economice, Rm. Vâlcea ºi
Andreea Cãprescu, reprezentant
al studenþilor.
Cu aceastã ocazie, Preºedintele
Consiliului Judeþean Vâlcea, ing.
dr. Ion Câlea, i-a înmânat
profesorului universitar doctor
Alexandru Puiu, Rectorul ºi
fondatorul Universitãþii
Constantin Brâncoveanu,
DIPLOMA DE CETÃÞEAN DE
ONOARE AL JUDEÞULUI
VÂLCEA, moment emoþionant,
aplaudat de întreg auditoriul.
Prin aceastã distincþie, instituþia
vâlceanã a încercat sã
rãsplãteascã, într-un mod
simbolic, meritele deosebite ale
profesorului universitar doctor
Alexandru Puiu de promovare a
unui învãþãmânt superior de
calitate ºi de introducere a

municipiului Râmnicu Vâlcea în
rândul oraºelor universitare.
Dr. ing. Ion Câlea:
„Vin astãzi în faþa dumneavoastrã
pentru a îndeplini o misiune
onorantã, aceea de a vã transmite
cã ieri, 26 aprilie a.c., în ªedinþa
Consiliului Judeþean Vâlcea,
dl prof. univ. dr. Alexandru Puiu,
Rector fondator al Universitãþii
Constantin Brâncoveanu, a primit
înaltul titlu de CETÃÞEAN DE
ONOARE AL JUDEÞULUI
VÂLCEA. În calitate de
Preºedinte al Consiliului Judeþean
Vâlcea, am considerat cã este de
datoria mea sã iniþiez un demers
prin care sã facem publice
preþuirea ºi aprecierea, cu totul
deosebite, faþã de unul dintre cei
mai valoroºi cetãþeni din
învãþãmântul superior. Îmi face o
deosebitã plãcere sã vã
mulþumesc din inimã, stimate
domnule Rector, pentru
contribuþia semnificativã
pe care aþi adus-o la integrarea
municipiului Rm. Vâlcea între
cetãþile universitare din þara
noastrã. Vã mulþumesc, cu acelaºi
respect, pentru cei
peste 10. 000 de absolvenþi
care acoperã astãzi toatã plaja
de management economic ºi
financiar, atât din judeþul
Vâlcea, cât ºi din judeþele
limitrofe. Vã mulþumesc, de
asemenea, stimate domnule
Rector, pentru contribuþia la
dezvoltarea spiritului ºtiinþific,
fapt care vã situeazã în fruntea
marilor personalitãþi din cercetare
ºi învãþãmânt.
Cu aceste aprecieri modeste,
dar pornite din inimã ºi pline de
respect, vã rog sã primiþi aceastã
diplomã, care încununeazã
hotãrârea Consiliului Judeþean
Vâlcea privind decernarea titlului
menþionat”.
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Prof. univ. dr.
Alexandru Puiu: „Sunt
profund impresionat
de obþinerea acestui
titlu onorific. Sigur cã
el se nu mi se cuvine
numai mie, ci întregii
Universitãþi, precum ºi
tinerilor vâlceni ce ºiau încredinþat destinul
acestei universitãþi.
Toþi ne-am strãduit sã
promovãm un
învãþãmânt de calitate,
un învãþãmânt care sã
foloseascã judeþului ºi
þãrii. Dovadã este
faptul cã, recent, în
urma unei analize
amãnunþite efectuate
de Agenþia Românã
pentru Asigurarea
Calitãþii în
Învãþãmântul Superior
(ARACIS),
Universitatea
Constantin
Brâncoveanu a primit
cel mai înalt calificativ
care se acordã
universitãþilor
româneºti, respectiv
Grad de încredere
ridicatã. Deci, suntem
buni, dar nu putem
pretinde cã suntem

mulþumesc pentru cã
perfecþi. Suntem
mi-aþi adus o mare
perfectibili, cerinþele
bucurie!”
sunt din ce în ce mai
Parteneriatul universitãþii cu
mari, dar sunt convins
Inspectoral ªcolar din judeþul
cã tineretul va duce
Vâlcea a devenit o tradiþie în
ultimii ani, iar prezenþa d-nei
mai departe aceastã
Inspector General s-a fãcut
flacãrã a învãþãrii, a
simþitã ºi de aceastã datã. Prof.
ºtiinþei ºi, peste ani,
Gabriela Ene: „Sunt mândrã cã
sunt astãzi aici. Eu îl cunosc pe
Universitatea va fi ºi
domnul Rector de 20 de ani,
mai bunã decât este
pentru cã am început împreunã,
eu ca asistent la Universitatea
acum.
Constanin Brâncoveanu, ºi
Unele dintre
continuãm sã colaborãm ºi
rezultatele obþinute de astãzi. Cred cã noi, învãþãmântul
vâlcean, care nu putem sã dãm
noi, însã, nu ar fi fost
diplome, am dat ceva mai mult
posibile fãrã sprijinul
de atât: recunoaºterea singurei
universitãþi cu care avem
autoritãþilor judeþene.
protocol de colaborare. Este
Vreau sã vã spun cã
singura universitate cu care
facultatea din Rm.
desfãºurãm douã proiecte de
Vâlcea este departe de cercetare, pe axe prioritare de
inserþie profesionalã. Este
a fi o filialã, iar în
recunoaºterea învãþãmântului
vâlcean, care, la propriu, ºi-a
ultimii ani, aici am
plecat capul în faþa excelenþei”.
fãcut cele mai mari
Deschiderea sesiunii a fost
investiþii. Sigur cã
urmatã de prezentarea
avem ºi neîmpliniri, iar comunicãrilor ºi a dezbaterilor
pe secþiuni: Micro ºi
dacã am un regret este macroeconomie. Economie ºi
acela cã nu am reuºit sã organizaþii mondiale,
Management în
fim mai mult alãturi de Management.
afaceri economice.
dvs. în eforturile pe
Managementul resurselor
umane, Marketing. Merceologie,
care le faceþi pentru
Management ºi tehnici bancare,
dezvoltarea ºi
Contabilitate, Informaticã,
matematicã ºi statisticã
modernizarea acestui
economicã, Turism. Asigurãri ºi
judeþ. Poate, uneori,
transporturi, Negociere.
am stat prea mult în
Contractare. Comunicare,
Integrare economicã europeanã,
aºteptare ºi nu am
Drept ºi administraþie publicã,
venit cu iniþiative la
Management financiar. Finanþe
publice, Comunicare în limbi
dvs., dar sperãm cã
strãine, finalizându-se cu
aceastã lacunã va fi
festivitatea de premiere a
înlãturat,ã în viitorul
participanþilor.
Lect. univ. dr. Ramona Chiþu
apropiat.
În final, vreau sã vã

